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WSTĘP I NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

Otwartość na świat zawsze była, jest i będzie jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju 
gospodarczym. Od starożytności po czasy współczesne najszybciej rozwijały się zwykle te miasta, regiony i 
kraje, które leżały na ważnych szlakach handlowych i na dużą skalę rozwijały relacje ze światem 
zewnętrznym. Dlaczego? Handel spełnia dwie ogromnie ważne role. Po pierwsze, daje dostęp do towarów, 
których się nie posiada – na przykład, Polska musi kupić ropę za granicą, więc musi coś sprzedać, by ją 
nabyć.  Po drugie, handel uruchamia efekty skali, które są istotnym elementem efektywności ekonomicznej. 
Bez efektów skali trudno o osiągnięcie wysokiego poziomu dochodu.

Dlatego rozwój polskiego eksportu w ostatnich 30 latach jest bardzo ważnym zjawiskiem, gdy opisujemy 
wzrost gospodarczy i generalnie zwiększenie standardu życia w Polsce. 

W niniejszym krótkim raporcie pokazujemy, jak rozwijał się polski eksport, jakie są najważniejsze produkty 
(towary i usługi) sprzedawane za granice oraz jaki wpływ na to mają fundusze europejskie i cały proces 
integracji europejskiej. 

Pokazujemy m.in. że:
 W ciągu 30 lat polski eksport towarów zwiększył się o ponad 2500 proc.
 Popyt zagraniczny stanowi główne źródło wzrosty zapotrzebowania na wytwarzane w Polsce produkty
 Polska stała się istotnym producentem komponentów dla przemysłu zachodnioeuropejskiego
 Bardzo wysoki jest wzrost sprzedaży usług transportowych czy informatycznych
 Akcesja do UE poniosła polski eksport o ponad połowę



Wielkość i znaczenie eksportu



W 2022 roku polski eksport towarów przekroczy prawdopodobnie 350 miliardów dolarów. Jak to jest dużo? Dla porównania, 
na dziś w ciągu niecałych 2 tygodni Polska eksportuje towary za taką wartość, jaką na początku transformacji eksportowano 
przez cały rok. W ciągu tych samych niecałych 2 tygodni eksportujemy tyle, ile w momencie wchodzenia do Unii Europejskiej 
eksportowaliśmy przez trzy miesiące. A to są tylko towary. Gdy doda się usługi, polski eksport przekroczy w tym roku 420 mld 
dolarów. Daje to ok. 11 tys. dolarów na mieszkańca, czyli tyle, ile kosztuje najprostszy samochód osobowy. 

Źródło: Wykres pochodzi z raportu
„30 lat polskiego eksportu. Hity 
eksportowe, kierunki ekspansji, szanse na 
przyszłość”, autorstwa SpotData i KUKE SA
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łączny wzrost: 2521 %

średnioroczny wzrost: 11,5%

Wartość polskiego eksportu 
towarów, w mln dolarów, 
w cenach bieżących



Eksport jest głównym źródłem wzrostu 
popytu na polskie towary i usługi. Tak wynika 
z wyliczeń firmy consultingowej EY, która 
policzyła nie tylko bezpośredni popyt na 
towary i usługi sprzedawane za granicę, ale 
również wartość wytwarzaną przez 
dostawców firm eksportujących, dostawców 
tych dostawców itd. W ten sposób liczona jest 
eksportowana wartość dodana, czyli część 
PKB, która jest realizowana na rzecz 
zagranicznych odbiorców. EY szacuje, że aż 40 
proc. polskiego PKB jest wytwarzane w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie 
zagranicznych odbiorców. A w latach 2010-
2020 dwie trzecie przyrostu PKB pochodziło w 
odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania 
zagranicznych odbiorców. Innymi słowy, 
sprzedaż zagraniczna stanowi główne źródło 
wzrostu popytu na pracę wykonywaną w 
Polsce. 

Wzrost wartości dodanej w Polsce w latach 2009-2019 w rozbiciu na 
Wpływ wzrostu wartości wytwarzanej na rzecz odbiorców krajowych i 
zagranicznych

Źródło: GUS, EY „Źródła wzrostu polskiej gospodarki.
Rola popytu krajowego i zagranicznego w czasie kryzysu COVID-19” 
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/news/2020/09/ey-zrodla-wzrostu-polskiej-gospodarki_w_czasie_covid01.pdf
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Polska stoi eksportem! W odpowiedzi na tę tezę często podnosi się zarzut, że eksport jest realizowany głównie przez 
zagraniczne firmy obecne w Polsce. I to jest prawda: 55 proc. eksportu towarów i ok. 65 proc. eksportu usług jest 
realizowanych przez firmy kontrolowane przez kapitał zagraniczny. Jednak nie jest to absolutnie zjawisko negatywne. Warto 
pamiętać o trzech zjawiskach, które pokazują, że aktywność inwestorów zagranicznych podnosi dochody generowane przez 
pracowników i firmy krajowe. 
• Po pierwsze, w firmach zagranicznych pracują głównie polscy pracownicy, a ich wynagrodzenia stanowią ponad połowę 

wartości dodanej (w uproszczeniu: PKB) wytwarzanej przez te przedsiębiorstwa. 
• Po drugie, zagraniczni eksporterzy obecni w Polsce składają zamówienia na różne towary i usługi w polskich firmach, co 

oznacza, że bardzo wiele polskich przedsiębiorstw eksportuje pośrednio. Duża część z tych firm dzięki kontraktom dla 
zagranicznych inwestorów prowadzi później ekspansję zagraniczną samemu. 

• Po trzecie, udział polskich firm w eksporcie w Polsce jest większy niż średnio w innych krajach Europy Środkowej.

Źródło: Umowy partnerstwa z KE
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Perełki eksportowe



Pięć największych polskich towarów eksportowych
(według 4-cyfrowych kodów CN), dane w mln euro

PEREŁKI EKSPORTOWE

Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 
2004 roku głównym towarem eksportowym 
kraju były samochody. Dziś są to części i 
akcesoria samochodowe. Ta zmiana pokazuje 
istotny trend w polskim eksporcie – wzrost 
znaczenia tzw. towarów pośrednich 
(komponentów), który wynika z fragmentacji 
łańcuchów dostaw. 

Duże firmy rozbijają proces produkcji na 
mniejsze części i outsourcują dużą część 
produkcji do swoich dostawców. Dlatego 
eksport komponentów rośnie szybciej niż 
towarów finalnych. Choć pod względem 
części Polska wyróżnia się na tle innych 
krajów – w przeciwieństwie do Czech, Węgier 
czy Niemiec, udział produkcji części i 
akcesoriów jest w Polsce znacznie większy niż 
samych samochodów. 

Samochody osobowe 4333 Samochody osobowe 6628 Części do pojazdów 9033 Części do pojazdów 10734

Części do pojazdów 3019 Części do pojazdów 5947 Samochody osobowe 5952 Monitory i projektory 5294

Silniki diesla 2507 Monitory i projektory 5521 Meble do siedzenia 4753 Meble do siedzenia 5223

Meble do siedzenia 2489 Meble do siedzenia 3078 Monitory i projektory 4197 Meble różne 4960

Statki i barki 2014 Meble różne 2281 Statki i barki 4073 Samochody osobowe 4943

Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015 Rok 2020

Źródło: Wykres pochodzi z raportu
„30 lat polskiego eksportu. Hity 
eksportowe, kierunki ekspansji, szanse na 
przyszłość”, autorstwa SpotData i KUKE SA



Źródło: Wykres pochodzi z raportu „30 lat polskiego eksportu”, autorstwa SpotData i KUKE SA

PEREŁKI EKSPORTOWE

Jest kilka szerokich grup towarów, które 
stanowią łącznie filary polskiego eksportu, 
poza motoryzacją i sprzętem transportowym:

FILAR 1. Elementy metalowe i plastikowe do 
różnych zastosowań: m.in. konstrukcje 
stalowe, opakowania, druty i różne mniejsze 
elementy z metali i tworzyw 

FILAR 2. Żywność, w tym m.in. papierosy (tak, 
papierosy zaliczają się do szeroko pojętej 
branży spożywczej), mięso drobiowe, wyroby 
piekarnicze, czekolada, pasze, mięso wołowe

FILAR 3. Meble i sprzęt AGD oraz części do 
nich. 

Motoryzacja i te trzy grupy łącznie stanowią 
70 proc. polskiego eksportu towarów. 

Towar kod CN Eksport 2020, w mln euro
Miejsce 

2020

Miejsce 

2015

Miejsce 

2010

Miejsce 

2005

Miejsce 

2001

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych 8708 10 735                                                 1 1 2 2 6

Monitory, projektory i aparatura odbiorcza 8528 5 295                                                   2 4 3 8 8

Meble i ich części, różne 9401 5 223                                                   3 3 4 4 3

Meble do siedzenia 9403 4 960                                                   4 6 5 6 4

Samochody osobowe 8703 4 943                                                   5 2 1 1 1

Akumulatory elektryczne 8507 4 633                                                   6 67 66 89 93

Papierosy 2402 3 551                                                   7 12 17 101 152

Samochody ciężarowe 8704 3 098                                                   8 17 16 14 13

Aparatura do transmisji i odbioru głosu 8517 2 850                                                   9 8 30 41 104

Drut, kable i pozostałe przewody izolowane 8544 2 622                                                   10 10 7 7 10

Konstrukcje i różne elementy stalowe dla budownictwa 7308 2 527                                                   11 14 15 12 11

Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych 3004 2 491                                                   12 9 13 34 48

Mięso i podroby z drobiu 0207 2 331                                                   13 15 26 30 68

Statki pasażerskie i towarowe, barki itp. 8901 2 166                                                   14 5 10 5 5

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe 8411 2 128                                                   15 16 24 103 87

Różne wyroby z tworzyw sztucznych 3926 2 057                                                   16 21 22 28 33

Opony 4011 1 963                                                   17 13 14 15 17

Silniki diesla 8408 1 842                                                   18 11 6 3 2

Wyroby piekarnicze 1905 1 822                                                   19 26 46 38 76

Czekolada i przetwory z czekolady 1806 1 821                                                   20 19 31 56 40

Wirówki i suszarki 8421 1 716                                                   21 69 67 80 112

Preparaty kosmetyczne do skóry 3304 1 713                                                   22 30 20 39 73

Opakowania z tworzyw sztucznych 3923 1 644                                                   23 23 27 26 29

Miedź 7403 1 611                                                   24 18 8 11 14

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych 3925 1 588                                                   25 34 41 62 135

Części do silników 8409 1 529                                                   26 20 38 18 21

Sprzęt do gier towarzystkich, stołowych i salonowych 9504 1 494                                                   27 76 409 457 450

Różne artykuły ze stali i żeliwa 7326 1 460                                                   28 24 29 16 18

Urządzenia grzewcze, w tym suszarki do włosów 8516 1 421                                                   29 33 42 23 52

Chłodziarki i zamrażarki 8418 1 399                                                   30 29 49 42 78

Żywność dla zwierząt 2309 1 350                                                   31 102 109 115 149

Pojazdy do transportu >9 osób 8702 1 293                                                   32 39 21 25 99

Okapy, wentylatory, pompy 8414 1 286                                                   33 40 53 165 157

Panele i inne urządzenia do sterowania energią elektryczną 8537 1 265                                                   34 46 94 114 252

Transformatory elektryczne i ich części 8504 1 260                                                   35 36 34 36 25

Artykuły z gumy innej niż ebonit 4016 1 242                                                   36 25 37 32 49

Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna 4418 1 238                                                   37 31 39 29 39

Pralki domowe 8450 1 237                                                   38 27 23 40 50

Koks i półkoks 2704 1 237                                                   39 28 9 13 19

Czynne preparaty do prania 3402 1 189                                                   40 50 52 54 46

Armatura do rur, kotłów i zbiorników 8481 1 142                                                   41 44 47 21 42

Ranking towarów eksportowych

Czterdzieści największych polskich towarów eksportowych
(według 4-cyfrowych kodów CN), dane w mln euro



W 2001 r. Polska była europejskim liderem 
eksportu w 13 grupach towarowych, ale już w 
2020 r. przodowaliśmy w 39 grupach 
towarów. Szczególnie szybki wzrost Polski w 
tym rankingu nastąpił po globalnym kryzysie 
finansowym w 2008 r., który skłonił wiele 
przedsiębiorstw z zagranicy do poszukiwania 
tańszych dostawców w nowych krajach 
członkowskich. W efekcie, nastąpiła większa 
koncentracja produkcji, a Polska zaczęła 
przejmować dominującą rolę w niektórych 
dziedzinach. Ta specjalizacja eksportowa w 
Polsce miała głębszy wymiar niż w 
pozostałych krajach w regionie: w 2020 r. 
Czechy były liderem eksportu jedynie w 11 
grupach towarowych (wobec 4 w 2001 r.), a 
Węgry i Słowacja tylko w 1 grupie. Dla 
porównania, w 2020 r. Niemcy byli 
europejskim liderem eksportu w ponad 550 
grupach towarowych (513 w 2001 r.).

Źródło: : Wykres pochodzi z raportu „30 lat polskiego eksportu”, autorstwa SpotData i KUKE SA
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Źródło: Eurostat

PEREŁKI EKSPORTOWE

W przypadku usług, polski eksport koncentruje 
się w następujących obszarach:

Grupa 1. Transport drogowy towarów, a 
szczególnie na terenie innych krajów. Na 
przykład, firmy z Polski odpowiadają za ponad 
jedną czwartą drogowego przewozu towarów z 
Niemiec do Francji. 

Grupa 2. Usługi biznesowe, takie jak 
księgowość, HR, wsparcie administracyjne. 
Tego typu usługi są najczęściej lokowane przez 
zagraniczne korporacje w tzw. centrach usług 
wspólnych (GBS – global business servies).

Grupa 3. Usługi programistyczne, świadczone 
m.in. w formule body-leasing (wynajem 
pracowników)

Grupa 4. Turystyka i handel przygraniczny.
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Największe kategorie usług eksportowanych z Polski
dane w mln euro



Wpływ polityki spójności UE na polski eksport



Integracja Polski z Unią Europejską istotnie 
przyczyniła się do silnego wzrostu polskiego 
eksportu. Warto przy tym pamiętać, że ten 
pozytywny efekt zaczął oddziaływać na długo 
przed formalną akcesją do UE. Polska już w 
1991 roku podpisała umowę 
stowarzyszeniową z Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą (poprzedniczka UE), a w 1994 
roku złożyła wniosek o członkostwo. Już 
wtedy inwestorzy zagraniczni traktowali 
Polskę i inne kraje regionu jako przyszłych 
członków UE, co promowało inwestycje i 
współpracę gospodarczą. 

Obok wskazane są trzy główne kanały, 
którymi członkostwo w UE wpływa na polski 
eksport za pośrednictwem transferów 
funduszy spójności. Są to głównie efekty 
pośrednie, wspierające stabilność 
gospodarczą i potencjał produkcyjny firm. 

Źródło: SpotData

WPŁYW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA POLSKI EKSPORT

Rozwój infrastruktury transportowej, prowadzący do 
wzmocnienia roli Polski jako centrum produkcji dla wielu 
zachodnich korporacji

Podniesienie potencjału produkcyjnego 
przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji, m.in. w 
badania i rozwój

Wsparcie stabilności makroekonomicznej i społecznej, 
sprzyjającej napływowi bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz poparciu społeczeństwa dla wolnego 
handlu

Najważniejsze kanały oddziaływania funduszy europejskich na 
polski eksport



Liczbowego oszacowania wpływu integracji 
europejskiej na polski eksport podjął się m.in. 
Polski Instytut Ekonomiczny. Z estymacji 
instytutu wynika, że wielkość polskiego 
eksportu w 2017 roku była aż o 50 proc. 
wyższa niż w hipotetycznym scenariuszu bez 
akcesji Polski do UE. Tym samym można 
powiedzieć, że akcesja do Unii i  szerokie 
korzyści z nią związane – w tym korzyści 
wynikające z transferów finansowych – stały 
się czynnikiem uruchamiającym sukces 
eksportowy, który z kolei jest filarem 
ogólnego sukcesu gospodarczego.

Źródło: SpotData na podstawie raportu PIE „15-lecie Polski w Unii Europejskiej – bilans”
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Czy polski sukces eksportowy może trwać? 
Jak najbardziej! Dziś polski eksport w 
przeliczeniu na liczbę mieszkańców stanowi 
ok. 45 proc. w relacji do niemieckiego 
eksportu. Ta wartość rosła niemal liniowo 
przez 30 lat i wiele wskazuje, że może się 
dalej zwiększać. 

Do czynników sprzyjających rozwojowi 
sprzedaży zagranicznej należą m.in.: wysoka 
wydajność pracy w relacji do wynagrodzeń, 
dobre postrzeganie polskich pracowników 
przez zachodnich pracodawców, wysoki i 
rosnący w ostatnich latach napływ inwestycji 
zagranicznych, silna baza przemysłowa. 

Ale na horyzoncie widać też ryzyka. Pierwsze 
miejsce zajmują ryzyko geopolityczne i ryzyko 
destabilizacji makroekonomicznej w wyniku 
wysokiej inflacji. 

Źródło: SpotData, na podstawie danych Eurostat
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Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii 
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